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 Tomasz Dulewicz Business Consulting
www.sklep.trenera.pl

8

Komunikacja. Materiały szkoleniowe i coachingowe

Ćwiczenie: Dowartościowanie rozmówcy

178

Ćwiczenie zwraca uwagę uczestników coachingu na mocne strony rozmówcy. Dodaje
motywacji do rozpoczynania komunikacji z danym rozmówcą.

Etap 3. Komunikacja

180

Ćwiczenie: Komunikacja werbalna i niewerbalna

181

Ćwiczenie pozwala określi, które elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej chcemy
w sobie rozwijać?

Ćwiczenie: Informacje zwrotne

183

Ćwiczenie dostarcza uczestnikom coachingu informacji zwrotnych na temat ich
umiejętności komunikacyjnych. Pomaga odkryć mocne strony i poprawić braki.

Ćwiczenie: Idealny rozmówca

185

Ćwiczenie pozwala określić cechy naszego idealnego rozmówcy oraz stwarza okazję do
przyjrzenia się własnym umiejętnościom komunikacyjnym.

Ćwiczenie: Zachowania konfliktowe

187

Ćwiczenie pomaga eliminować nasze zachowania, które mogą powodować opór
rozmówcy i utrudniać komunikację z nim.

Ćwiczenie: Pewność i swoboda

189

Ćwiczenie przygotowuje nas do wykorzystywania swoich mocnych stron i ograniczania
wpływu słabych.

Etap 4. Podjęcie decyzji (wspólnych ustaleń)

193

Ćwiczenie: Dotychczasowe ustalenia

194

Ćwiczenie pozwala podsumować ustalenia (decyzje), które zostały wypracowane podczas
dotychczasowych rozmów. Pomaga także uświadomić sobie jak to wszystko wpływa na
wypracowanie porozumienia.

Ćwiczenie: Nierozwiązane sytuacje

196
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zrozumieniem oraz wyciągania logicznych wniosków z usłyszanych słów. Gra rozwija
również umiejętności udzielania precyzyjnych odpowiedzi na pytania zamknięte jak
i otwarte.
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Gra pokazuje w jaki sposób komunikacja wpływa na współpracę oraz rywalizację. Uczy
tego, że przed każdym działaniem warto porozmawiać z partnerami, ustalić wspólny plan
działania oraz zrealizować go zgodnie z ustaleniami.
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Wstęp
Publikacja Komunikacja. Materiały szkoleniowe i coachingowe składa się
z trzech części. Pierwsza część zawiera 32 ćwiczenia szkoleniowe uczące komunikacji.
Druga 24 ćwiczenia coachingowe, pomagające doskonalić umiejętności komunikacyjne.
A trzecia 5 gier szkoleniowych wspomagających rozwój umiejętności z obszaru
komunikacji.
Zarówno pierwsza jak i druga część składa się z 5 rozdziałów nazwanych
etapami. Są to etapy zaproponowanego przeze mnie modelu stosowania komunikacji
interpersonalnej.
Model ten opracowałem w oparciu o cykl kontaktu Serge’a Gingera1 oraz swoje
własne praktyczne doświadczenia trenera, coacha i menedżera.
Model składa się z 5 etapów:
1. Przygotowanie się do komunikacji – etap ten obejmuje przygotowanie się do
komunikacji. Porusza takie zagadnienia jak: szacunek dla siebie samego oraz
rozmówcy, optymistyczne nastawienie do komunikacji, określanie naszych
oczekiwań względem komunikacji oraz sformułowanie konkretnych celów
komunikacyjnych.
2. Rozpoczęcie komunikacji – etap ten obejmuje takie kompetencje jak:
proaktywne rozpoczynanie komunikacji, wyeliminowanie nawyków bierności,
inicjowanie kontaktu z tzw. trudnymi ludźmi oraz sposoby spontanicznego
rozpoczynania rozmów.
3. Komunikacja – czyli praktyczne stosowanie takich kompetencji jak:
formułowanie jasnych i przejrzystych wypowiedzi, słuchanie ze zrozumieniem,
przekazywanie informacji zwrotnych, akceptacja rozmówcy, angażowanie
rozmówcy w komunikację, reagowanie na błędy w komunikacji oraz
reagowanie na konflikty.
4. Podjęcie decyzji (wspólnych ustaleń) – często ludzie dużo i przyjemnie
rozmawiają, ale nic z tego nie wynika. Dzieje się tak, gdyż nie podejmują
wspólnych decyzji i nie formułują ustaleń wynikających z komunikacji. Dlatego
na tym etapie uczymy takich umiejętności jak: podejmowanie grupowych
decyzji,
1

znajdowanie

wspólnych

elementów,

formułowanie

ustaleń,

Ginger, S. (2004). Gestalt. Sztuka kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co
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metakomunikację oraz budowanie porozumienia w sytuacji całkowitej różnicy
zdań.
5. Realizacja ustaleń – kiedy ludzie porozmawiają się ze sobą, podejmą ustalenia,
nawet zaplanują wspólne działania, może się okazać, że nic z tych działań nie
wynika. Tyle było wspólnych planów, a w praktyce nic z tego nie wyszło. Nie
wyszło, bo zabrakło realizacji wspólnych ustaleń. Dzięki piątemu etapowi mamy
pewność, że to co zostanie zaplanowane, zostanie również zrealizowane.
Uczymy tu takich kompetencji jak: wytrwałość, zaradność, rozwiązywanie
nieprzewidzianych trudności oraz eliminowanie nawyków niekorzystnie
wpływających na naszą terminowość i rzetelność.

Prowadząc od 2006 roku szkolenia oraz coaching handlowców, menedżerów
i przedsiębiorców zaprojektowałem i przeprowadziłem wiele ćwiczenia szkoleniowych
i coachingowych. W niniejszej publikacji prezentuję moje najlepsze ćwiczenia, uczące
umiejętności komunikacyjnych potrzebnych na poszczególnych etapach wyżej
opisanego modelu stosowania komunikacji.
Wszystkie ćwiczenia szkoleniowe z pierwszej części publikacji składają się
z następujących elementów: cel i opis, materiały pomocnicze, szacowany czas trwania,
proponowana liczba uczestników, przebieg, wskazówki dla prowadzącego. Dodatkowo
część ćwiczeń posiada załączniki, na które składają się materiały teoretyczne,
instrukcje, formularze dla trenera oraz uczestników szkolenia.
Wszystkie ćwiczenia coachingowe z drugiej części publikacji składają się
z następujących elementów: cel, przebieg, szacowany czas trwania, proponowana liczba
uczestników, oraz formularze przeznaczone dla uczestników coachingu.
Ćwiczenia coachingowe przeznaczone są do coachingu grupowego osób, które
wcześniej odbyły szkolenie z zakresu komunikacji. Ćwiczenia te polecam zatem
trenerom, którzy prowadzą również coaching absolwentów swoich szkoleń. Ćwiczenia
coachingowe opisane w niniejszej publikacji nie nadają się do indywidualnego
coachingu

umiejętności

komunikacyjnych,

ponieważ

są

zaprojektowane

do

prowadzenia coachingu grupowego.
Gry szkoleniowe zawarte w trzeciej części publikacji polecam stosować
w kolejności, w której znajdują się w publikacji, ponieważ pierwsza gra – Grips,
obrazuje przebieg komunikacji pomiędzy trzema podmiotami gospodarczymi. Pokazuje
również błędy w komunikacji i sposoby ich naprawiania.
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Natomiast druga gra – Trafne pytania, rozwija umiejętności zadawania pytań
zamkniętych oraz otwartych. Uczy słuchania ze zrozumieniem oraz wyciągania
logicznych wniosków z usłyszanych słów. Gra rozwija również umiejętności udzielania
precyzyjnych odpowiedzi na pytania zamknięte jak i otwarte. Dobrze jest więc
stosować ją po pierwszej.
Trzecia gra – O co tu chodzi?, rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem
oraz zapamiętywania tego, co powiedział rozmówca. Gra rozwija również umiejętności
uważności i koncentracji na rozmowie. Znakomicie nadaje się więc na podsumowanie
umiejętności rozwijanych przez pierwsze dwie gry.
Oczywiście nie ma konieczności przeprowadzania gier bezpośrednio jedna po
drugiej. Dobrze jest rozdzielić je ćwiczeniami szkoleniowymi i stosować je jako
praktyczne urozmaicenie szkolenia.
Krótko podsumowując, publikacja zawiera ćwiczenia i gry szkoleniowe oraz
ćwiczenia coachingowe. Adresowana jest do trenerów wewnętrznych oraz
zewnętrznych uczących umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
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